
Intézkedési terv a 

BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban 

folyó oktatás-nevelés megszervezésére az egészségügyi válsághelyzet 

idejére 

Készült a FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG ágazati ajánlása alapján. 

Bevezetés 

Jelen Intézkedési terv célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 

17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel útmutatóul 

szolgáljon iskolánk tanulói és dolgozói számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve 

lebonyolításához. 

Az ajánlás elsődleges szempontként a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, 

személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az 

intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány tovább 

terjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

Jelen Intézkedési tervet a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során szükséges 

alkalmazni. Az intézkedési terv érvényes a BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű 

Technikum (továbbiakban: iskola) teljes területén. 

1. Az iskola feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos 

környezet kialakítása 

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása minden, az iskola területére belépő személy számára kötelező. 

1.2. Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

1.3. A személyi higiéné betartása az iskola minden tanulója és dolgozója, valamint a tanulói és 

dolgozói ügyek intézésére az iskola területére belépő személy részéről szükséges. Ez magában 

foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett 

betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró 

eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. 

1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek, az iskolába belépéskor a portán elhelyezett 

kézfertőtlenítő használata, illetve az iskola belső tereiben maszk viselése kötelező. Az 

ügyintézés helyszínén az ügyintézőkön kívül csak és kizárólag egy olyan személy tartózkodhat, 

aki az ügy intézésében érintett. Különösen érvényes ez a Titkárságra, és a Gazdagási irodára. 

Az ügyintézés helyszínéül szolgáló irodán kívül várakozók kötelesek az előírt 1,5m-es 

távolságot egymás között megtartani. 

1.7. A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) 

rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni kell. A kávégépek, italautomaták, 

adagolók, kancsók folyamatos tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. 



Ennek dokumentáltan kell megtörténnie. Ezen eszközök használata során minden használó 

számára javasolt a saját egészségének megóvása védőeszközök használatával. 

1.8. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentáljuk. A termekben a tanulói csoportok 

váltása között a felületfertőtlenítést szükség esetén biztosítjuk. 

2. A tanórák látogatása, a beiratkozás 

2.1. Az iskolát csak a koronavírus tüneteit egyáltalán nem mutató, egészséges tanulók és 

dolgozók látogathatják. Bármely tünet előfordulása esetén a tanuló, vagy az oktató köteles 

otthon maradni és erről az iskolát értesíteni. Ebben az esetben a tanítás-tanulás folyamatában 

az oktató, vagy a tanuló digitális formában vesz részt. 

2.2. Az iskolába belépő tanulók és dolgozók minden egyes belépéskor kézfertőtlenítésen kell 

átessenek. Aki a kéz fertőtlenítését megtagadja, az kizárható az iskolai kontakt oktatásból.  

2.3. Az iskola zárt helyiségeiben a maszk használata mindenki számára ajánlott. A maszkokat 

mindenkinek saját magának kell beszereznie. 

2.4. A jelenléti tanórákat az iskolában úgy szervezzük, hogy a tantermekben a tanulók között 

az előírt 1,5-es távolság meglegyen. Ennek érdekében egyes tantárgyak óraszámait megfelezve 

minden teljes osztálynak tartott órát két csoportra bontva tartunk. Ebben az esetben is ajánlott 

a maszk használata. A kötelező óraszám megtartása érdekében a tanórák másik felét digitális 

formában, vagy egyénileg feldolgozandó feladatok kiadásával biztosítjuk. Így egyetlen előírt 

óra sem marad el. Amennyiben bármely rendkívüli ok miatt a 1,5m-es távolság nem 

biztosítható, akkor a maszk viselése a tanteremben kötelező! 

2.5. Az iskola folyosóin a szünetekben a maszk használata mindenki számára kötelező! 

2.6. A rendkívül szűkös hely miatt a B épület 2-3. emeletének folyosóin a szünetekben tanulók 

nem tartózkodhatnak. Ehelyett vagy a tanteremben maradnak tanári felügyelet mellett, vagy 

pedig az udvarra mennek le. 

2.7. A testnevelés órák mindegyikét az osztály két csoportra bontásával tartjuk meg, így az 

egyes csoportok létszáma a felére csökken. A testnevelés órák előtt és után kötelező a kéz 

fertőtlenítése. 

2.8. Az informatikai termekben történő kontakt órák megtartása során a terembe belépéskor 

minden tanuló köteles a kezét az ott elhelyezett vírusölő folyadékkal fertőtleníteni. 

Hasonlóképpen kötelező a fertőtlenítés a terem elhagyásakor. Ennek megtörténte a tanuló 

felelőssége, ellenőrzése az órát tartó oktató feladata. Amennyiben a tanuló szükségesnek tartja, 

saját egyszer használatos gumikesztyűt használhat, vagy az általa használt számítógép 

billentyűzetét, a saját maga által hozott átlátszó, műanyag fóliával bevonhatja. A fólia 

használata nem helyettesíti a fentiekben leírt kézfertőtlenítést. A fóliát a használat után azonnal 

a szemetesbe kell helyezni. 

2.9. Az ebédlőben elhelyezett mikrohullámú sütőt, az otthonról hozott étel melegítésére további 

intézkedésig nem lehet használni. 

2.10. Az iskola területén a közösségi terekben a maszk viselése ajánlott. 



2.11. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során 

az elektronikus levelezést, illetve a KRÉTA tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket 

szükséges használni. Mindemellett a beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való 

betekintési lehetőséget továbbra is biztosítjuk, melynek során fokozottan ügyelni kell a 

biztonsági szabályok betartására. 

2.12. A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők az 

első tanítási napon írásbeli nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során 

jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási 

korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról. 

2.13. A koronavírus iskolában történő első megjelenésekor (egyetlen tanuló, vagy dolgozó 

pozitív COVID tesztje) az érintett hatóság, a Szakképzési centrum és a tanulók, illetve a szülők 

értesítése után a teljes iskola a digitális oktatásra áll át a pozitív teszteredmény 

tudomásulvételétől számított 14 naptári napra. A digitális oktatás elsődleges eszközei a Google 

Classroom és a KRÉTA rendszerek. 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra a számítógépes 

termekre vonatkozó általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése 

előtt minden tanuló és oktató számára kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítjuk. Emellett ajánlott a saját 

egyszer használatos gumikesztyű alkalmazása. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében 

ajánlott. 

3.3. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-

használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes 

időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. 

3.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa 

megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel köteles megtisztítani. 

3.5. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell 

tartani. 

4. A számonkérés, beszámolás rendje 

4.1. A szóbeli számonkérések a jelenléti órák esetében az eddigiekben megszokott módon 

történik. 

4.1. Digitális oktatási rend esetében a szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a 

várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra. Az erről szóló tájékoztatást a tanulók 

a Google Classroom rendszeren keresztül kapják meg. 

4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli 

dolgozatok 24 órás várakozás után javíthatók a higiénés szabályok betartásával. 

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, a COVID-19 vírusra jellemző tüneteket nem 

mutató tanuló, illetve oktató vehet részt. 



4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, 

maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges amunkafelületeken és a 

segédeszközökön. 

5. Tanévnyitó, illetve szülői értekezletek megtartására vonatkozó szabályok 

5.1. Az induló 9. évfolyamos osztályok szülői értekezlete 2020. augusztus 31-én 16:00-kor 

kerül megtartásra a tornateremben. Az értekezleten a maszk viselése kötelező. A tanulót 

maximum egy felnőtt hozzátartozó kísérheti el. 

5.2. A tanévnyitó ünnepség 2020. szeptember 1-én 9:00-kor kerül megrendezésre az iskola 

udvarán. A jelenlévők számára a 1,5m-es távolság megtartását terelőjelekkel biztosítjuk. A 

rendezvényen a maszk használata ajánlott. 

6. Intézkedés rosszul lévő tanuló esetében 

6.1. Amennyiben valamely tanuló esetében megbetegedésre utaló jeleket tapasztalunk, vagy 

jelzi, hogy nem érzi jól magát, akkor a tanulót azonnal elkülönítjük vagy az iskolaorvosi 

rendelőben, vagy az A/11-es szobában. A tanuló felügyeletét biztosítjuk. Ezzel egyidejűleg a 

tanuló szülőjét minden esetben értesítjük és kiskorú tanuló esetén megkérjük, hogy gyermekét 

kísérje haza, amennyiben indokolt, a mentőket is értesítjük. Nagykorú tanuló esetén a tanuló 

állapota és saját döntése alapján a tanulót vagy haza engedjük, vagy kísérettel elengedjük, vagy 

a mentőket értesítjük. Minden esetben tájékoztatjuk az iskolaorvost és az iskolai védőnőt. 

 

Jelent intézkedési terv 2020. augusztus 31. napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2020. augusztus 28. 

 

        Varsóci Károly 

               igazgató 


